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- НАЙВИЩІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗНО З ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ У АБІТУРІЄНТІВ КМА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ВЕРОНІКА ВЕЛИЧКО ТА ОЛЕСЬ ПЕТРІВ
- 5 СЕРПНЯ – ОСТАННІЙ ДЕНЬ ПІДТРИМКИ «БЕЗКОШТОВНИХ КУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ»
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Найвищі результати ЗНО 2016 року серед охочих вступити на спеціальність право та економіка
виявились у «Києво-Могилянській академії». В Академії триває вступна кампанія на бакалаврські,
магістерські та докторські програми: новини на сайті та у facebook.
«Посвята у спудеї НаУКМА» традиційно відбудеться ввечері 31 серпня, о 17:00, слідкуйте за
оголошеннями на сайті на у facebook.
Почесним промовцем від випускників на Посвяті ми запросили стати п. Тараса
Лукачука (економ.теорія, 1997), президента регіону ЕЕМЕА у Jacobs Douwe Egberts та засновника
трьох щорічних грантів для формування професорської школи Академії: «кращий викладачнаставник ФЕН», кращі викладачі Факультету природничих наук та Кафедри англійської мови.
1-го вересня навчальний процес традиційно розпочне відкрита лекція для всієї могилянської
спільноти, а саме - інавгураційна лекція Почесного професора НаУКМА, академіка Національної
академії наук України Ярослава Яцика: «Астрономія в Україні в гео-просторі та часі.
Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: перехідний період та
наукова еміграція».
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Вероніка Величко (культурологія, 2010), дизайн-студія Artkai: Від теорії до практики.
Олесь Петрів (програмна інженерія, 2009, фізика, 2011), розробник систем машинного навчання у
в VideoGorillas: Батько українського штучного інтелекту та розробник карти простору ідей
Щотижня читайте два інтерв’ю на порталі «Моя Могилянка».
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Тетяну Локоть (журналістика, 2004), яка здобула позицію викладача у the School of
Communications at Dublin City University in Dublin, Ireland.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Сьогодні, 5 серпня, останній день підтримки на Спільнокошті другої цілі проекту
випускників «Безкоштовні курси української мови» - Книжкового форуму на колесах.
Оксана Олійник (культурологія, 1999), культуролог та перекладачка оголосила про
наміри реставрувати мальовничу 100-літню школу у селі Христанівці на Полтавщині й зробити її
осередком культурного та освітнього життя району. Деталі читайте у пості Оксани у fb від 28
липня та у публікаціях «Киянка Оксана Олійник відбудовує школу на Полтавщині» та«Мужик має
тільки зробити те, про що між собою домовилися жінки». Не зважаючи на те, що Оксана мужньо
бореться з хворобою, вона готова реалізувати амбітний культурний проект на Полтавщині і
звертається по допомогу. Долучаймося!
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Богдан Гаврилишин, почесний професор НаУКМА, український, канадський, швейцарський
економіст, громадський діяч, меценат, дійсний член Римського клубу: «(Чи не) Забагато критики»
Ярослав Грицак, почесний професор НаУКМА, історик, член Несторівської групи: Шлях
України та Польщі до прощення
Андрій Зубов, історик, почесний доктор НаУКМА: Бандеровцы - это пример большой лжи
советской системы

Тарас Лютий (філософія, 2000), доцент к-ри філософії та релігієзнавства НаУКМА, поет,
письменник: Про виклики різного плану для України і суспільні відгуки на них, зокрема –
еволюцію освітньої галузі та науки
------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Випускниці НаУКМА Мар'яні Пиріжок / Maryana Pyrizhok (бп і мп політологія, 2013) потрібна
наша допомога. Діагноз – розсіяний склероз. Для покращення стану та підтримки якості життя
необхідно USD 1,500 на місяць протягом 2 років (вартість одної крапельниці). Пост на фб від 5
липня.
Наша допомога також потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу. Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА«Допоможи Могилянцю».
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня | fb NAUKMA|kmbs IDEA days
1-31 серпня – вступна кампанія до НаУКМА.
31 серпня – Посвята у спудеї НаУКМА. Початок о 17:00.
1 вересня – Інавгураційна лекція Почесного професора НаУКМА п.Ярослава Яцика. КМЦ.
Початок о 9:00.
Дорогі випускники, черговий випуск KMAN чекайте вже у вересні.
Будемо раді бачити вас на «Посвяті у спудеї» 31 серпня!
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

